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חוק קביעת הזמן )תיקון מס' 2(, התשע"ג—2012*

בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב—1992  1, במקום סעיף 3 יבוא:1 החלפת סעיף 3

"הקדמת הזמן 
בישראל

בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון 3  )א( 
בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון הראשון שלאחר יום 
1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת 

נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חל יום ראשון הראשון  )ב( 
שלאחר יום 1 באוקטובר במהלך ראש השנה, תוארך התקופה 
)א( עד יום שני הראשון שלאחר יום  האמורה בסעיף קטן 

1 באוקטובר בשעה 02:00 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 41(, התשע"ג—2012*

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 14א)ג1( —1 תיקון סעיף 14א

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים באותה שנה  ")1( הזכאי ובן 
קלנדרית — בעד כל חודש שבו, במלואו או בחלקו, שהו מחוץ לישראל בפעם 

הרביעית;

)1א( הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, יותר מארבע פעמים באותה 
שנה קלנדרית — בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, 

בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל ";

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "בעד כל אחד מהחודשים" יבוא:  )2(

")א( בעד כל אחד מהחודשים, כולם או חלקם, מהיום ה–73 ועד ליום ה–100 
שבו שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית;

)ב( בעד כל אחד מהחודשים באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, בכל החודש 
או בחלקו, מחוץ לישראל, אם שהו מחוץ לישראל יותר מ–100 ימים באותה שנה 

קלנדרית "

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 492, מיום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(, עמ' 284 

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ב, עמ' 610    1
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החלפת סעיף 3בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב—1992  1, במקום סעיף 3 יבוא:1 

"הקדמת הזמן 
בישראל

בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון 3  )א( 
בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון הראשון שלאחר יום 
1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת 

נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חל יום ראשון הראשון  )ב( 
שלאחר יום 1 באוקטובר במהלך ראש השנה, תוארך התקופה 
)א( עד יום שני הראשון שלאחר יום  האמורה בסעיף קטן 

1 באוקטובר בשעה 02:00 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 41(, התשע"ג—2012*

תיקון סעיף 14אבחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 14א)ג1( —1 

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים באותה שנה  ")1( הזכאי ובן 
קלנדרית — בעד כל חודש שבו, במלואו או בחלקו, שהו מחוץ לישראל בפעם 

הרביעית;

)1א( הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, יותר מארבע פעמים באותה 
שנה קלנדרית — בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, 

בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל ";

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "בעד כל אחד מהחודשים" יבוא:  )2(

")א( בעד כל אחד מהחודשים, כולם או חלקם, מהיום ה–73 ועד ליום ה–100 
שבו שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית;

)ב( בעד כל אחד מהחודשים באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, בכל החודש 
או בחלקו, מחוץ לישראל, אם שהו מחוץ לישראל יותר מ–100 ימים באותה שנה 

קלנדרית "

ספר החוקים 2386, א' בכסלו התשע"ג, 2012 11 15

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 602, מיום ב' בתמוז התשע"א )4 ביולי 2011(, עמ' 1290 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 137; התשס"ה, עמ' 228   1
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גמלה 2 תחולה על  יחולו  זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  14א)ג1(  סעיף  הוראות 
המשתלמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר          
            יושב ראש הכנסת

תיקון טעות בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 10(, 
התשע"ב-2012*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 10(, התשע"ב-12012, בסעיף 1,    1
בסעיף 8א)3( המובא בו, בכל מקום, במקום "לה" צריך להיות "לרשימה המשותפת" 

ןא' בחשוון התשע"ג )17 באוקטובר 2012( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

תיקון טעות בחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

"15" במקום  5)א(,  בסעיף  התשע"ב-12012,  אתיופיה,  יהדות  למורשת  המרכז  בחוק    1 
צריך להיות "13" 

ןא' בחשוון התשע"ג )17 באוקטובר 2012( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(   *
ס"ח התשע"ב, עמ' 323   1

התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ג )15 באוקטובר 2012(   *
ס"ח התשע"ב, עמ' 670   1
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